
  ويژگيهاي اشعه كاتدي

  : كاتدي كه از كاتد به سمت آند منتشر مي شود، داراي ويژگي هاي زير استاشعة

 در شـكل سـاية    .ام جامد عبور نمي كند     كاتدي به خط مستقيم حركت مي كند، و از اجس          اشعة .1

ايـن پديـده   . تاريكي پشت مانع چهار پرديده مي شود ولي اطراف آن همچنان درخشنده است  

از برخورد . ي از كاتد تشعشع يافته و به آن سوي لوله مي رسدمي رساند كه اشعه مستقيم الخط

 شيشه اي؛ درخشندگي سبز پسته اي آشكار مي گردد، در صورتيكه ناحيـه         ةاين اشعه با ديوار   

 .اي كه پشت مانع و در سايه آن قرار دارد، همچنان تاريك مي ماند

  

  

 

  .تدي به خط مستقيم منتشر مي شود كاقابل كاتد قرار ندارد باز هم اشعةوقتي آند درست در م .2

  .به طور عمود بر سطح كاتد گسيل مي شود .3



 .در بر خورد با بعضي از اجسام فلوئور سانس ايجاد مي نمايند .4

 .جرياني از ذرات، با بار الكتريكي منفي هستند .5

كل نشان مي دهد، انـرژي جنبـشي     ور كه ش  همانط. رم دارد و حامل انرژي است      كاتدي ج  اشعة .6

ژي اين اشعه در برخورد با سطح   كاتدي سبب چرخش پروانه مي شود، بدين ترتيب كه انر          اشعة

در نتيجه، مولكولهاي گاز .  بااليي، به انرژي گرمايي تبديل مي شود و دماي آن را باال مي برد        پرة

مجاور گرم تر شده، سرعت مي گيرند و نيروي عكس العمل حاصل از انبساط گاز، چـرخ را بـه                   

 .مي آوردحركت در 

  

  

 

در ميدان الكتريكي به سمت قطب مثبت منحرف مي ) منفي ( به علت داشتن بار الكتريكي  .7

 .شوند
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-

+

  

 

حركت اين پرتوها به معناي عبور جريان الكتريكي است و در نتيجه مسير آنها در جهت عمـود           .8

 .بر جهت ميدان مغناطيسي منحرف مي شود

  . شود كاتدي در ميدان مغناطيسي منحرف مياشعة .9

  

  

 

  

  .  را ايجاد مي كنندXاين پرتوها در برخورد با مانع، پرتوهاي  .10

اشعه كاتدي به جنس كاتد و نوع گاز درون لوله بستگي ندارد و با تغيير فلز كاتد و يا نـوع گـاز       .11

 .ويژگي هاي اشعه تغيير نمي كند


